
 چپ دستی به معنای ترجیح 
استفاده از دست چپ نسبت 
به دست راست در انجام 
مانند  فعالیت های روزمره 
نشان  گوناگون  بررسی های  است.  نوشتن 
داده 11 درصد جمعیت جهان چپ دست 

هستند اما علت چپ دستی چیست؟

شواهد فزاینده حاکی از آن است که ژنتیک 
در این زمینه نقش دارد اما مانند بسیاری از 
دست  یک  از  استفاده  ترجیح  دیگر  صفات 
ژن ها  میان  پیچیده  تقابل  نتیجه  احتماال  نیز 

و محیط است.
افراد چپ دست با احتمال بیشتر بستگانی دارند 
که چپ دست هستند. پژوهشگران در حال 
جستجو برای یافتن ژن یا مجموعه ای از ژن ها 
هستند که باعث ترجیح استفاده از یک دست 

نسبت به دست دیگر می شوند. 
ترجیح  که  هستند  موافق  دانشمندان  اغلب 
استفاده از یک دست به صورت یک طیف وجود 
دارد؛ از راست دستی مطلق تا چپ دستی مطلق.
به همین دلیل است که برخی افراد برای مثال 
توپ بولینگ را با دست چپ پرتاب می کنند 
اما  می گیرند  راست  دست  با  را  قاشق  ولی 
افرادی که واقعا »دودستی« باشند؛ یعنی هیچ 
ترجیحی به استفاده از یک دست نشان ندهند، 

بسیار نادر هستند.
چپ دست ها برای مدت طوالنی تحت فشار 
اندونزی  و  هند  در  کشیده اند.  رنج  و  بوده 
خوردن غذا با دست چپ غیرمودبانه محسوب 
می شود. نوشتن حروف تصویری الفبای چینی 
با دست چپ بسیار سخت است. مدت زیادی 
از زمانی نمی گذرد که معلمان مدرسه ابتدایی 
با چوب روی دست دانش آموزانی می زدند 

که با دست چپ می نوشتند.
انسان ها این توانایی را نشان داده اند که در 
صورت آسیب دیدن یک دست، در صورتی 
که برای انجام کار دست دیگر الزم باشد یا 
در مواجهه با فشار فرهنگی، استفاده از دست 

غیرترجیحی شان را یاد بگیرند.
صفت  چپ دستی  اینکه  جالب  نکته 
و  شامپانزه ها  در  است.  انسان  منحصربه فرد 
گوریل ها ترجیح به استفاده از یک دست به 

دست دیگر مشاهده نمی شود.

سایر  همراه  چپ دستی  می رسد  نظر  به 
خصوصیات منحصر به انسان ها ازجمله زبان 
پردازش  افراد  اغلب  در  باشد.  یافته  تکامل 
زبان در طرف چپ مغز انجام می شود؛ یعنی 

نیمکره ای که طرف راست بدن را هم کنترل 
می کند و احتماال انسان ها از چند100 هزار 
کرده اند،  آغاز  را  گفتن  که سخن  قبل  سال 
این گونه بوده اند. هرچه که باعث شده طرف 

چپ مغز مسوول کنترل زبان شود، احتماال 
نقشی در غالب شدن نیمکره راست مغز هم 

داشته است.
گرچه هنوز ژن خاصی در این زمینه کشف 

توافق  دانشمندان  نشده، 
دارند احتماال ترجیح 

یک  از  استفاده 
دست به دست 

دیگر به ارث می رسد. والدین چپ دست با 
احتمال بسیار بیشتری ممکن است کودکان 
چپ دست داشته باشند و این کودکان ترجیح 
درون رحم و  از  را  از دست چپ  استفاده 

دوران جنینی آغاز می کنند.
ضمن  که  است  آن  بیانگر  اخیر  تحقیقات 
رشدونمو، دو طرف مغز در واقع برای کنترل 
اختصاصی برخی کارکردها برای مثال دست 
ترجیحی فرد، به مبارزه می پردازند و در اغلب 
موارد طرف چپ مغز که نیمه راست بدن را 
کنترل می کند، پیروز می شود اما جالب اینکه 
حتی هنگامی که طرف راست مغز برنده می شود 
و فرد چپ دست می شود، باز هم طرف چپ 
مغز در انجام برخی وظایف سهیم است. به 
این ترتیب درحالی که در افراد راست دست 
مغز  انحصاری طرف چپ  طور  به  معموال 
مسوول پردازش زبان است، در افراد چپ دست 
گرچه پردازش زبان عمدتا در طرف راست 
تا  هم  مغز  می شود، طرف چپ  انجام  مغز 

حدی در زبان دخیل باقی می ماند. 
به گفته برخی پژوهشگران، این شکل ارتباطات 
عصبی در افراد چپ دست ممکن است به این 
افراد در برخی مهارت ها که برای رهبری 

مورد نیاز است، برتری دهد.

چطور به کودک 
چپ دستمان 
یاد بدهیم، 

بنویسد؟
اینکه  از  پیش 
کنید  شروع 
مهارت های  تا 
به  را  نوشتن 
کودکتان یاد بدهید، 
باید مشخص کنید آیا 
کودکتان چپ دست است 
یا نه؟ این کار خیلی ساده است. 
که  هنگامی  را  کودکتان  است  کافی 
وسایل را برمی دارد زیر نظر بگیرید تا ببینید 
از کدام دست برای این مقصود استفاده می کند 
تا بفهمید او چپ دست است یا نه؟ کودکان 
راست دست  کودکان  با  اندکی  چپ دست 

متفاوت هستند.
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چراچپدستمیشوید؟
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 نکاتی  برای آموزش نوشتن به کودکان چپ دست
1. به کودکتان بفهمانید گرچه او با دست چپ می نویسد، این وضع نقص نیست.

2. به او بفهمانید بسیاری از افراد دیگر نیز مانند او هستند، گرچه ممکن است اکنون 
کنارش نباشند.

3. به کودکتان اطمینان دهید او می تواند همه کلمات را با خط خوب و زیبا بنویسد.
4. هرگز کودکتان را وادار نکنید از دست راستش استفاده کند. این کار ممکن است به 

او فشار اضافی بیاورد و نتواند به خوبی بنویسد.
و  دهد  قرار  میز  روی  »سمت چپ« خود  را  دفترچه اش  باید  کودک چپ دست   .5

برحسب وضعیت به دستش زاویه مناسب بدهد.
نوشتن  هنگام  کودک  تا  داده شود  قرار  مناسب  ارتفاع  و  فاصله  در  باید  دفترچه   .6

راحت باشد.
7. به کودکتان یاد بدهید چگونه مداد را به شیوه ای مناسب بین انگشت اشاره، انگشت 

میانه و شست نگه دارد.

با دست چپش  کنید هنگامی که کودک  8. همیشه سعی 
می نویسد، به او روحیه بدهید و تشویقش کنید.

یا  به نوشتن، مدادها  ایجاد و حفظ عالقه کودک  9. برای 
قلم های جذاب و رنگارنگ به او بدهید.

10. مهم است که میزان درک و توانایی خواندن کودک را هنگام 
آموزش نوشتن به او تشخیص دهید. این کار به شما کمک خواهد 

کرد به شیوه ای مناسب به او آموزش دهید.
11. سعی کنید میزان تحمل کودکتان را بشناسید و حتی هنگامی که احساس 
ناامیدی می کند آرامشتان را حفظ کنید. این کار به تالش هر دو طرف نیاز دارد.

12. تالش کنید از طریق تصاویر به کودک آموزش دهید و از او بخواهید درباره آن 
تصاویر بنویسد. این کار قدرت درک او را افزایش می دهد.

1۳.  درباره دست خط بد یا اشتباهات امالیی او در آغاز کار نگران نشوید. به کودک 
کمک کنید تا به تدریج آنها را اصالح کند.

قلبشماچطورکارمیکند؟

تپشهایزندگیبخش
مردم از مدت ها پیش مردم فکر می کردند احساساتشان 
از قلب منشاء می گیرد، شاید به این علت که قلب 
هنگامی که شخص می ترسد یا هیجان زده می شود، به 
تپش می افتد. اکنون ما می دانیم عواطف از مغز ناشی 
می شود و در این مورد مغز به قلب می گوید سرعت 
ضربانش را زیاد کند اما قلب واقعا چه شکلی است 

و به چه کاری مشغول است؟

عضله  ای ویژه در بدن شما
قلب شما در واقع یک عضله است. قلب کمی به سمت 
چپ در میانه قفسه سینه شما قرار دارد و تقریبا به اندازه 
مشت بسته شماست. عضالت زیادی در نقاط مختلف 
بدن شما قرار دارند، مثال در بازو، ساق، پشت و اما 
عضله قلب خاص است و این خاص بودن به دلیل 

کاری است که انجام می دهد.
قلب خون را به همه بدن می فرستد. خون اکسیژن و 
مواد مغذی موردنیاز بدن را فراهم و مواد زائد را خارج 
می کند. قلب شما مانند یک تلمبه است یا در واقع دو 
تلمبه درون یک تلمبه. طرف راست قلب خون را از 
بدن دریافت می کند و به ریه ها می فرستد و طرف چپ 
قلب خون را از ریه ها دریافت و به بدن تلمبه می کند.

قلب چگونه می تپد؟
 پیش از هر تپش، قلب شما با خون پر می شود. بعد این 
عضله برای تلمبه کردن خون منقبض می شود. هنگامی که 
قلب منقبض می شود، فشرده می شود و خون جمع شده 
درون آن به بیرون رانده می شود. قلب شما این کار را 

شب و روز انجام می دهد. 

خون از دهلیزها به بطن ها جریان پیدا کند، اما از بازگشت 
خون از بطن به دهلیز جلوگیری می کنند.

دو دریچه دیگر؛ دریچه آئورتی در خروجی بطن چپ 
و ابتدای شریان آئورت و دریچه پولمونر در خروجی 
بطن راست و ابتدای شریان ریوی می گذارند خون از 
بطن ها وارد این شریان ها شود، اما از بازگشت خون از 

این شریان ها درون بطن ها جلوگیری می کنند.

صداهای قلب
هنگامی که برای چکاپ نزد پزشک می روید، او با استفاده 
از گوشی پزشکی به دقت به قلب شما گوش می کند.

یک قلب سالم در هر تپش صدای الب – داب ایجاد 
می کند. این صدا از بسته شدن دریچه ها روی خون درون 
قلب ایجاد می شود. اولین صدا )الب( هنگامی رخ می دهد 
که دریچه های میترال و سه لتی بسته می شوند. صدای دوم 
)داب( پس از اینکه خون از قلب بیرون رانده می شود و 
دریچه های آئورتی و ریوی بسته می شوند، شنیده می شو د.

نبض شریانی
هرچند قلب شما درون قفسه سینه تان قرار دارد، راه 

ساده ای برای بررسی کار آن از بیرون وجود دارد.
این راه ساده نبض شماست. شما می توانید نبضتان را 
در جاهایی که یک شریان بزرگ از زیر پوست شما 
عبور می کند، حس کنید. دو مکان خوب برای لمس 
نبض شریانی در گردن و سمت داخلی مچ، درست زیر 
شست است. نبض را به صورت ضربه کوچکی زیر 
پوست می توانید لمس کنید. هر ضربه ناشی از انقباض 
یا فشرده شدن قلب شماست. با شمارش تعداد نبض در 
1 دقیقه می توانید تعداد ضربان های قلب را اندازه بگیرید. 
هنگامی که در حال استراحت هستید احتماال قلبتان بین 

۷0 تا 100 بار ضربان خواهد داشت.

بخش های قلب 
قلب از 4 حفره متفاوت پر از خون تشکیل شده است. 
دو تا از این حفره ها که باالی قلب قرار دارند، »دهلیز« 
نامیده می شوند. دهلیزها حفره هایی هستند که خون 
بازگشته از ریه ها و سایر نقاط بدن را دریافت می کنند. 
قلب دارای یک دهلیز چپ و یک دهلیز راست است. 
دهلیز چپ خون را از ریه ها و دهلیز راست خون را از 

سایر نقاط بدن می گیرد.
دو حفره پایین قلب »بطن« نامیده می شوند. قلب دارای یک 
بطن چپ و یک بطن راست است که کار آنها فرستادن 
خون به ریه ها و بقیه نقاط بدن است. در میانه قلب بین دو 
بطن دیواره ضخیم عضالنی وجود دارد که به آن »سپتوم« 
می گویند. کار سپتوم جدا کردن طرف راست قلب از طرف 

چپ قلب است. دهلیزها و بطن ها به طور گروهی با هم 
کار می کنند؛ دهلیزها از خون پر می شوند، بعد خون را 
درون بطن ها می فرستند. سپس بطن ها منقبض می شوند و 
خون را از قلب خارج می کنند. درحالی که بطن ها منقبض 
می شوند، دهلیزها مجدد پر می شوند و برای انقباض بعدی 
آماده خواهند شد، اما هنگامی که خون تلمبه می شود، چگونه 
می فهمد به کدام جهت برود؟  خون شما به 4 دریچه 
مخصوص متکی است. یک دریچه به مواد اجازه عبور 
می دهد و با بسته شدن آن را در همان طرف نگه می دارد؛ 
درست مثل گذشتن از یک در که پشت سر شما بسته 
می شود و نمی گذارد شما به عقب بازگردید. دو تا از این 
دریچه ها؛ دریچه میترال - بین دهلیز و بطن چپ - و 
دریچه سه لتی - بین دهلیز و بطن راست – می گذارند 
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